Jaarverslag oudervereniging OBS De Stapsteen
Schooljaar 2015-2016
Voor u het jaarverslag van de oudervereniging over het schooljaar 2015- 2016. Samen met het team
van school hebben we leuke activiteiten mogen organiseren voor de kinderen, mede mogelijk dankzij
de vrijwillige ouderbijdrage.
In dit verslag blikken we terug op het afgelopen schooljaar.
Samenstelling
Bij de start van het schooljaar bestond de ouderraad uit 12 leden, waarvan 3 leden leerkracht zijn.
Het dagelijks bestuur werd gevormd door Erica Thyssen (voorzitster), Michelle Evers (secretariaat)
en Claudia de Haan (penningmeester).
Op het einde van het schooljaar heeft Erica na vele jaren afscheid genomen als voorzitter. Annemarie
van Dooren heeft de rol van voorzitter overgenomen in juni. Ook zijn er na een ledenwerving in juni
10 nieuwe leden bijgekomen.
Ieder ouderraad lid heeft zitting in een of meerdere werkgroepen die bepaalde activiteiten
organiseren. Onderstaand zullen we per activiteit het schooljaar evalueren.
Schoolreis
We zijn dit jaar met de hele school naar Klein Zwitserland geweest. Ondanks dat het weer niet
geweldig was, hebben we een geweldige dag gehad. Tussen de middag hebben de kinderen allemaal
lekkere frietjes en een snack gehad. De oudervereniging heeft de vervoerskosten betaald. Eveneens
hebben alle kinderen een traktatie gekregen die betaald is uit de vrijwillige ouderbijdrage.
Financiële bijdrage: € 3041,65, besteed aan busvervoer naar Tegelen en chips-traktatie.
Kinderboekenweek
De oudervereniging heeft een aantal mooie boeken overhandigd aan de schoolbibliotheek tijdens
een leuke activiteit. Middels deze bijdrage hopen we het lezen te stimuleren.
Financiële bijdrage: € 269,57
Sinterklaas
Sinterklaas heeft samen met zijn Pieten opnieuw een bezoekje gebracht aan school. Het was weer
ouderwets gezellig. De voorbereidingen, versieringen, verzorgen van drank, spijs, de schoencadeaus,
als ook de begeleiding op de bezoekdag zelf geschiedt door de oudervereniging. Het sinterklaasfeest
is een grote activiteit die niet alleen veel tijd en inspanning kost, maar ook altijd een grote
kostenpost is voor de oudervereniging. Hierbij wordt ook aanspraak gemaakt op de vrijwillige
ouderbijdrage. Als schoencadeautje hebben we afgelopen jaar besloten om een drinkbeker met
schoollogo te geven aan alle kinderen, zowel eentje voor thuis als eentje voor op school die in de klas
bij de verschillende festiviteiten kan worden gebruikt.
Financiële bijdrage: € 1820,70, besteed aan schoencadeaus (de bekers met logo), klassencadeaus,
bezoek Sint en Piet en strooigoed.
Kerst
Dit jaar was er een heuse kerstmarkt in de speelzaal geheel met kraampje met warme chocomel en
wafels. Ook werden er werkjes van de kinderen verkocht voor het goede doel, Kumi. De

oudervereniging heeft meegedacht tijdens de organisatie en de verkoop van de kerstmarkt in goede
banen geleid. De kinderen zijn getrakteerd op een lekkere wafel van Bakkerij Hannen en chocomel en
ranja.
Financiële bijdrage: € 184,27, besteed aan wafels en drinken voor de kids en kerstversiering van de
kerstmarkt.
Carnaval
Dit jaar werd carnaval weer gevierd in de sporthal. Lekker ruim van plaats. De kinderen verzorgden
een optreden en er waren bekers te winnen voor de beste outfit. Eveneens werd deze dag bezocht
door een groep ouderen van zorginstelling “Herte”. Ook verschillende prinsen hebben hun
opwachting gemaakt. De ouderverenging was bij deze activiteit wederom betrokken bij de
organisatie, versieren, traktatie (rood-geel-groene cake en ranja) die wederom is betaald vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage.
Financiële bijdrage: € 252,86, besteed aan cake, nonnevotten, ranja, prijzenbekers voor de winnende
kinderen en versiering.
Pasen
Alle kinderen op school en de leerkrachten hebben met Pasen weer het gebruikelijke paasei mogen
ontvangen van De Markthal in Herten die onze school al vele jaren sponsort met honderden
paaseieren. Onze dank aan De Markthal is wederom groot.
Financiële bijdrage: € 27,90 i.v.m. de ranja die in de klassen is geschonken.
Koningsspelen
De koningsspelen zijn gestart met het Jumbo ontbijt. Daarna verschillende activiteiten waaronder
dans, sport en spel. De oudervereniging heeft het ontbijt geregeld en hun medewerking verleend
tijdens de dag zelf.
Financiële bijdrage: € 57,40 i.v.m. aanschaf van ranja, waarmee we vervolgens ook nog bij eindfeest
de kinderen van drank hebben voorzien.
Afscheid groep 8
Afgelopen juli hebben we weer € 100 bijgedragen aan de kosten van het schoolkamp van groep 8.
Eindejaarsfeest
Dit jaar voor de tweede jaar op rij een gezonde traktatie van de ouderverening. Fruitbekers. Veel
werk maar heel lekker.
Financiële bijdrage: € 380,56, besteed aan vers fruit en bekers en prikkers om deze op te dienen.
Overige kosten
Dit jaar heeft de oudervereniging twee doeltjes geschonken voor de achterste speelplaats/
trapveldje. Deze zijn in de schoolvakantie geplaatst en inmiddels is er al veelvuldig gebruik van
gemaakt. Kosten € 718.
Verder zijn er kosten gemaakt voor de bankrekening, contributie voor de VOO en een paar kleine
attenties voor deze of gene bij een afscheid of een bijzondere viering. Totaalbedrag van de overige
kosten bedroeg € 1028,36.
Schoolfotograaf
Ook dit jaar heeft de oudervereniging de organisatie van de schoolfotograaf op zich genomen.

Verkeer
Trapvaardig en de verbetering van de verkeerssituatie om school zijn enkele voorbeelden van
activiteiten waarbij de oudervereniging nauw betrokken is.
Kriebelouders
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. De drijvende kracht hierachter is
veelal de oudervereniging. Inmiddels controleert men per klas.

Leerlingenraad
De oudervereniging probeert aanwezig te zijn bij de leerlingenraad. Een bijeenkomst van leerling
vertegenwoordigers van elke klas in de bovenbouw en de directeur van school. Tijdens deze
bijeenkomst worden allerlei dingen besproken die er spelen in de klassen en op school. De
oudervereniging kan deze actuele zaken waar mogelijk direct meenemen in de oudervereniging
vergadering en hierin waar mogelijk hun medewerking verlenen.
Tot slot
De totale inkomsten verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage bedroeg afgelopen schooljaar 437 x
€10 = € 4370. De totale kosten bedroegen samen €7163,27, waarbij opgemerkt dient te worden dat
hierin ook de kosten voor de busreis bij het schoolreisje (€ 2970), de schoolbekers met logo (€ 885)
en de twee doeltjes voor de speelplaats (€718) zijn opgenomen. Zonder deze “bijzondere” kosten
zouden we prima binnen onze begroting zijn gebleven, maar vorig jaar hebben we al aangegeven om
de financiële reserves die oudervereniging had opgebouwd, weer terug moeten vloeien naar de
kinderen. We denken dat we daarin dit jaar mooi zijn geslaagd. Ook volgend schooljaar zullen we
samen kijken waar we eventueel een extra financiële bijdrage aan kunnen leveren.
We moeten echter ook aandacht blijven besteden aan de betrokkenheid van ouders bij school. Door
allerlei maatschappelijke situaties blijkt door de jaren heen dat het steeds moeilijker wordt om
ouders te betrekken bij activiteiten in en om school. Om deze betrokkenheid te vergroten is
voorgesteld meer activiteiten, waar mogelijk, op woensdag en/of vrijdag te organiseren.
De functie van de klassenouder is én blijft een positieve ontwikkeling.
De school zal nog een paar jaar groeien waardoor het een uitdaging is om met de gehele school
activiteiten te organiseren. Arno Frencken, de directeur van De Stapsteen, heeft voorgesteld om de
organisatie van de verschillende activiteiten meer richting oudervereniging te schuiven,
vanzelfsprekend in goed overleg met hem en de leerkrachten.
Komend jaar gaan we samen uitzoeken hoe we dit het beste kunnen gaan opzetten en uitvoeren.
Namens de oudervereniging,
Michelle Evers – secretaris
Claudia de Haan - penningmeester
November 2016
NB: in bovengenoemd verslag is een samenvatting gegeven van de financiële inkomsten en uitgaven.
Een gedetailleerd verslag wordt eind november voorgelegd aan de MR en is vanaf december op
verzoek in te zien voor diegenen die dat wensen.

